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NIEUWE VISUELE IDENTITEIT VOOR 
DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR)
TER GELEGENHEID VAN DE VIERING VAN HET 200-JARIG BESTAAN

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart presenteert 
met plezier een nieuwe visuele identiteit ter 
gelegenheid van haar 200-jarig bestaan.

De nieuwe huisstijl van de CCR is met inbreng van 
de delegatieleiders van de vijf lidstaten (België, 
Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland) 
onder leiding van haar secretariaat tot stand 
gekomen en weerspiegelt de essentiële missies 
van deze bijzondere en discrete instelling, de oudste 
internationale organisatie van de wereld die echter 
nog steeds een actieve rol speelt!

Deze nieuwe visuele identiteit symboliseert 
de huidige dynamiek van de organisatie. Het 
centrale symbool van het anker verwijst naar haar 
belangrijkste taak, de “vrijheid van de scheepvaart”, 
die sinds de ondertekening van de slotakte van het 
Congres van Wenen in 1815 wordt gegarandeerd 
door de vijf lidstaten, die worden gesymboliseerd 
door de vijf sterren rond het anker.

Om de continuïteit van de vroegere en huidige 
grafische vormgeving te bewaren, draagt deze 
nieuwe identiteit een serieus, sober maar ook 
heel actueel imago uit. Een nieuw gestroomlijnd 
en efficiënt logo, dat de inzet en de efficiëntie tot 
uitdrukking brengt, twee fundamentele kenmerken 
van de CCR. Deze nieuwe huisstijl wordt voortaan 
toegepast voor alle communicatiemiddelen 
van de organisatie en is ontworpen door het 
communicatiebureau Press Agrum uit Straatsburg.

Onder de hoogtepunten van de viering van het 
tweehonderdjarig jubileum van de instelling mogen 
het internationale historische colloquium op 18 en 19 
juni 2015 in Straatsburg en de historische publicatie 
in de vier officiële talen van de hand van bekende 
historici uit de vijf lidstaten zeker niet onvermeld 
blijven. U kunt meer informatie vinden op:   
www.200years-ccnr.org. 

De CCR in het koRt
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is 
een internationale organisatie die een essentiële 
regelgevende rol speelt voor de organisatie 
van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch, 
juridisch, economisch, sociaal en milieugebied. Haar 
werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het 
teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord en 
milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien van 
de Rijn, ontplooit de Centrale Commissie vandaag 
de dag talrijke activiteiten die betrekking hebben op 
de Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt 
daarbij nauw samen met de Europese Commissie, 
alsmede met de andere rivierencommissies en 
internationale organisaties.
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